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जेव्हा आपण रसाळ सफरचंद िातो, तेव्हा िरंतर आपण 
फुलाचा एक भाग िात असतो. 

फळ हे फुलापासनूच तर बनते.  



हहवाळ्यात, सफरचंदाच ेझाड अगदी उजाड असते. तेव्हा 
त्यावर ना पान असत,े ना फूल, ना फळ. हे झाड कधी 
फुलाफळानंी लगडलेले होते, अशी कल्पनाही करता येत नाही.  



पण कडाक्याच्या थंडीत आखण हहमवर्ाावात, छोटे छोटे 
अंकुर आखण फुलाचं्या कळ्या उमलण्याची वाट बघत असतात.  



प्रत्येक अंकुराच्या आत दमुडलेली छोटीशी पाने असतात. 
प्रत्येक कळीच्या आत सफरचंदाच्या फुलाच ेसारे भाग 
असतात.  

कळ्या  



सफरचंदाची फुले गुलाबी आखण पाढंरी असतात. 
त्यानंा गोड-मधुर सवुास येत असतो.  
प्रत्येक फूल हे एका सफरचंदाची सरुुवात असते.  



वसंत ऋतुच ेआगमन झाल्यावर, सयूाप्रकाश जास्ट्त काळ असतो. 
हदवस मोठे आखण ऊबदार असतात. अंकुर उमलतात. प्रत्येक डहाळीवर 
छोटी छोटी पाने हदस ूलागतात. सफरचंदाच ेझाड पानानंी लगडले की 
मग फुलाचं्या कळ्या उमलण्याची सरुूवात होत.े   



आता प्रत्येक डहाळीच्या टोकाला, गुलाबी-पाढंऱ्या छोट्या 
छोट्या फुलाचं ेगुच्छ हदस ूलागतात.  



या कळ्याचं्या बाहेरच्या भागात दले असतात. त ेकपासारिा आकार धारण 
करून फुलाचं ेसंरक्षण करतात. फुले बहरू लागली की ही दलेसदु्धा उघडू 
लागतात.  

फुलाचंी बा्यददले 

प्रत्येक फूल सफरचंद बन ूशकत.े पण त्यासाठी सगळ्या गोष्टी जुळून याव्या 
लागतात. सफरचंदाच्या फुलाच ेअनेक भाग असतात आखण हा प्रत्येक भाग काही 
ववलशष्ट काम करतो.  

सफरचंदाच्या फुलाच्या कळ्या 



 फुलाचं्या पाकळ्या सुंदर आखण रंगीत असतात. त्यानंा मधरु, गोड सवुास असतो. 
त्यामळेु बरेच कीटक आखण पक्षी सफरचंदाच्या झाडाकड ेआकवर्ात होतात.  

या जीवाचं्या सहाय्यानेच फूल आपले फळ बनव ूशकते.  

बाहेरची दले उघडताना 

फुलाच्या पाकळ्या 



प्रत्येक फुलाच्या आत फळ बनवण्यासाठी एक नर आखण एक मादी भाग 
असतात. नर भागास पंुकेसर म्हणतात. प्रत्येक फुलात असे असंख्य पुंकेसर असतात. 
सफरचंदाच्या फुलाच्या आत बारकाईने पाहहले तर पुंकेसराचंी वतुाळाकार रचना 
पाहायला लमळते.   

पुकेंसर  



प्रत्येक पुकेंसराच्या टोकावर परागकण असतात. परागकण हे वपवळ्या रंगाच े
कण असतात. प्रत्येक फुलात हजारो परागकण असतात. प्रत्येक परागकणात नर 
पेशी असतात.  

  

परागकण  



फुलाच्या मादी भागाला स्त्रीकेशर म्हणतात. फुलाच्या 
मध्यभागी पाहहले तर आपल्याला काही स्त्रीकेशर हदसतात. 
स्त्रीकेशरात सकू्ष्म नळ्या असतात. त्याची वरची टोके चचकट 
असतात.   

 फुलाच्या िाली या सगळ्या नळ्या परस्ट्परानंा येऊन 
लमळतात. आपल्या नजरेला ही जागा हदसत नाही. नळ्या 
जजथे येऊन लमळतात, त्या जागेला अंडाशय म्हणतात. 
अंडाशय हा स्त्रीकेशराचा भाग असतो. त्यात मादी पेशी 
असतात. अंडाशय हा सरतेशवेटी सफरचंदाच्या फळाचा 
मध्यभाग बनतो.  



अंडाशय  
(Ovary) 

स्त्रीकेशर 
(Pistil) 



फळ तेव्हाच बन ूशकते, जेव्हा नर पेशी या मादी पेशीनंा भेटतात 
–  जेव्हा फूल फललत होत.े त्यासाठी परागकणातंील नर पेशीनंा 
अंडाशयातील मादी पशेीपंयतं पोहोचाव ेलागते.    



हे ऐकायला सोप ेवाटते, पण त ेतसे नसते. सफरचंदाच ेफूल फललत 
होण्यासाठी दसुऱ्या सफरचंदाच्या झाडाच्या परागकणाचंी गरज असते. पण 
सफरचंदाच ेझाड तर दसुरीकड ेआपले परागकण घेऊन जाऊ शकत नाही. 
यासाठी त्यानंा सहाय्यकाची आवश्यकता भासते.  



मधमाशा या सफरचंदाच्या झाडाच्या सवाात मोठ्या सहाय्यक 
असतात. मधमाशा फुलाचं्या रंगीत पाकळ्याकंड ेआकवर्ात होतात. 
त्यानंा फुलातंील मधरु रस आखण त्याचा सवुास िपू आवडतो.  



मधमाशा फुलातील रस गोळा करत एका झाडावरून दसुऱ्या झाडावर 
जातात. हा रस त ेमध बनवण्यासाठी वापरतात. त्या रस गोळा करतात 
तेव्हा फुलातील परागकण त्याचं्या अंगाला चचकटतात. जेव्हा त्या दसुऱ्या 
सफरचंदाच्या झाडावर जातात तेव्हा त्यातंील काही परागकण त्या झाडाच्या 
फुलावंर पडतात.   



अंडाशय 

हे परागकण स्त्रीकेशराच्या नळ्याचं्या चचकट टोकावर पडतात. 
परागकणातील नर पेशी या सकू्ष्म नळ्यातंनू िाली अंडाशयात जातात. 
ततथे हे नर पेशी मादी पेशीनंा भेटतात आखण फूल फललत होते.   

परागकण यावर पडतात.  

नळ्या 

आतील 
दृश्य 



यानंतर पाकळ्या जलमनीवर पडतात. पाकळ्याचंी पढेु काही 
आवश्यकताही नसते. त्यानंी त्याचं ेकाम चोि बजावलेले असते.  



फूल फललत झाले की हळूहळू सफरचंदाच ेफळ वाढू 
लागत.े फूल देठाला जजथे जोडलेले असत,े ततथेच फळ वाढू 
लागत.े   



फललत अंडाशय वाढू लागत ेआखण सफरचंदाचा मध्यभाग बनव ूलागते. 
या भागातच बबयासदु्धा असतात. मध्यभागात बबया अगदी सरुक्षक्षत असतात. 
अंडाशयात, सफरचंदाची वाढ पणूा होऊ लागते. सफरचंदाचा हा पाढंरा भाग 
आपण िाण्यासाठी उपयोगात आणतो.   

  

मध्य भाग 
 

आतील दृश्य 



वपकलेल्या सफरचंदाच्या िालची बाज ूबघा. आपल्याला 
फुलाच्या उरल्यासरुल्या सकुलेल्या पाकळ्या हदसतील.  



सफरचंद कापल्यावर, आपल्याला त्यातील बबया हदसतात. 
काळजीपवूाक बतघतल्यावर आपल्याला त्यात लहान लहान 
भाग हदसतात. एका सफरचंदामध्ये जास्ट्तीत जास्ट्त दहा बबया 
असतात.  

या बबया म्हणजे फललत मादी पेशी असतात. 
सफरचंदाच्या या बबयामंधनू नवीन झाड ेउगवतात.  



सफरचंदाच्या झाडाला आपल्या फळाचं ेपोर्ण कराव े
लागत.े सयूाप्रकाश, पाणी आखण हवा याचं्या मदतीन,े झाडाची 
पान ेववलशष्ट प्रकारची शका रा बनवतात. ही शका राच फळाच े
अन्न असते. एका सफरचंदासाठी लागणारी शका रा 
बनवण्यासाठी झाडाची पन्नास पान ेकाम करतात.   



संपणूा उन्हाळ्यात, सफरचंद आकाराने वाढत राहातात, वपकत 
राहातात.  



पानगळ सरुू झाल्यावर, सफरचंद जवळजवळ पणूा 
वपकतात. शवेटच्या काही आठवडयामंध्ये, सफरचंद 
आपले अन्न स्ट्वत:च बनवतात. आता ते स्ट्वत:ची शका रा 
बनवतात. ही शका रा सफरचंद गोड बनवते.  

  

मेककन्तोश 
रेड डडलीलशयस 



 सूयाप्रकाश पानानंा आखण सफरचंदानंा आपले अन्न बनवण्यास मदत 
करतो. तो काही सफरचंदाचं्या सालीचा रंगही बदलतो. वगेवगेळ्या 
प्रजातीचं्या सफरचंदाचंा रंग वेगवेगळा असतो. काही सफरचंद लाल 
असतात, तर काही वपवळे. काही प्रकारची सफरचंदे वपकल्यावरही हहरवीच 
राहातात.  

गॅ्रनी जस्ट्मथ  गोल्डन डडलीलशयस 



एकदा का सफरचंद वपकली की ती झाडावरून तोडता 
येतात. कुणी त्यानंा तोडले नाही तर त ेजलमनीवर पडतात. 
काही सफरचंदे जनावरे िातात आखण त्याचं्याद्वारे 
सफरचंदाच्या बबया इतर हठकाणी जाऊन पडतात. यातंील 
काही बबयामंधनू सफरचंदाची नवीन झाड ेउगवतात.  



काही सफरचंदे जलमनीवर पडून राहहल्यामळेु कुजतात. 
काही काळानंतर, त ेमातीचाच भाग बननू जातात. मग त े
झाडाच ेपोर्ण करण्यास मदत करतात.  



पानगळ थाबंल्यावर, झाडाची पाने गळण्यास सरुूवात होते. नवीन 
कळ्या बनण्यास आधीच सरुुवात झालेली असते. त्यातून पढुल्या वर्ी 
सफरचंदे जन्माला येतात.  

सफरचंदाच्या झाडाने आता आपले काम पणूा केलेले आहे. तुमच्यासाठी 
हा आनंदाचा क्षण आहे. कारण आता तुम्ही पोटभर सफरचंद िाऊ शकता.  



 

तुम्ही सफरचदं िाल्ले आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्या फुलाचा भागही िाल्ला 

सफरचदंाची सुरुवात फुलातूनच होत.े वसंत ऋतूत सफरचदंाच्या झाडावर सुदंर 

पाढंरी फुले उगवतात. सयूाप्रकाश, पाणी, हवा आखण भकेुल्या मधमाशा 

याचं्या मदतीने प्रत्येक फूल एका रसाळ फळात रुपातंरीत होते


